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EPICENTRUM

A kisgyerek a tanuszoda óriásállványáról
Az epicentrum közepébe ugrik.

*
Kiskõrös ködébõl kivalószínûsíthetõ,
Idegen sereg kér bebocsáttatást,
Néhány szót még meg is tanulnak
Az alávetettek nyelvén.

Fiatal vezér illegális felkutatása
A cél, csillag hozott minket, köszönnek.
Könnyû, jól iható, jól elkeríthetõ
Használati nyelv.

Valamely felmenõd innen keletre
Többezer kilométerrel még ezen a nyelven
Kért valamit élete legfontosabb napján.
Ha ezt olvasod, megkapta.

Azon az éjjelen megszületik,
S nicsak, milyen ismerõs ez a kisfiú,
És mind közül a legmélyebbre hajol
A szerecsen király.

Kiskõrös belterületén attól a naptól
Nagybüszkén áll a fém.
A közösség, mely fenntartásában érdekelt,
Eleven bizonyságul kezeli.

*
Az apró strandpapucs a medence szélén
Pedig csak egy hét múlva tûnik fel.



HATÁRKIJELÖLÉS

1.
Békességes bírás, zavartalan birtoklás;

Határjáráskor a legutóbbi óta növekedett
Ifjak emlékezetébe tizenkét botütéssel
Belevésni a határjeleket.

A folyóban nem bízhatunk,
A vizek örökös áradása miatt változni
És kígyóformájára csavarogni
És szigeteket csinálni szokott.

A határ tehát tart a maradék berektõl fogva
A vészesen leszakadó hegyhátnak,
A kiskúttól a kõbõl volt kapu helyéig,
Tovább az erdõben tilosbogyós rétig,
Tovább az erdõben a fekete gólya fészkéig,
Tovább át a folyón a régi sírhalmos mezõig,
Tovább az Úr dicsõségének rettegtetõ látványát idézõ fáig,
Tovább a csata helyétõl napnyugatra lévõ völgynek,
Onnan directe le a dûlõnek, ahol a gazembert öltük.

Ezek a helyszínek a késõbbiekben
Neveket kapnak, úgy mint Maradék-berek,
Szakadóhát, Kis-Kút, Kapuvár, Sámánrét,
Fészkes-erdõ, Százhalom, Fényesfa, Csatahely,
Határ-völgy, Emberégetõ.

Fûbõl kötött tilalomjelek,
Foglaló útjelek, tilalmas útjelek
Megállapított jelleghatárból, jellegfából,
Kõbõl, letört ágból, különleges fából.
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A jeleket gondozni és megújítani,
A határt megszokni, megtanulni kell,
A jelek ennek elõtte romolhatatlanok,
Romlani hagyni azokat vétek,
Viszálykodással, háborúsággal jár.

2.
Az engesztelõdtetés a dicsõséges Úrnak
Csakis ezen határok között tetszõ.

MEZÕSÉG

A paplakba csak akkor nem esik be az esõ,
Mikor nem esik az esõ. Süllyednek a falak,
Évrõl évre görnyedtebben kell járni.
Egyre alacsonyabb templomszolgák kellenek.

Kerítés nincs, a szemközti kocsma részegei
A plébánia kertjében alszanak.
Senki sem jön se segíteni, se csodálkozni.
A föld a magot gondolkodva fogadja el.

Isten új gondolat, amit egy idegen,
Tanult ember hozott, hát tisztelik,
De nem élnek a törvényei szerint,
Mert egy tanult ember nem vezetõ.

Egyetlen érv mégis a hivatal mellett:
Ahogy egy vándor nép letelepszik,
Dicstelenül keresi a fogást a tájon,
Fájdalmasan nyüszít, el-elbõdül, zokog,

S a világ leggyönyörûbb zenéjét alkotja meg.
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